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 ZAPISNIK 

SA 8. SJEDNICE VMO BRAJDA-DOLAC 
 

8. sjednica VMO Brajda-Dolac održana je  29. lipnja 2015. s početkom u 18:00 sati u 
prostorijama MO Brajda-Dolac, Pomerio 26. 
 

Sjednici su bili nazočni: 
• Gordana Šopić, predsjednica VMO 
• Sanja Crnković, zamjenica predsjednice VMO 
• Igor Sušić, član VMO 
• Iva Sušić, član VMO 

 

Sjednici nisu bili nazočni: 
• Siniša Maroević, član VMO 
• Marina Stamenković, tajnica (bolovanje) 

 

Usvajanje zapisnika sa 7. sjednice VMO Brajda-Dolac: 
• Zapisnik je jednoglasno usvojen 

 

Sjednicu je otvorila predsjednica VMO i predložila slijedeći: 
 

DNEVNI RED 
 

1. Razlika sredstava po komunalnim prioritetima iz 2014. godine  
Predmet: prijedlog dodatne lokacije 

2. Zahtjevi za određivanjem kasnijeg završetka radnog vremena  
Predmet: caffe bar "La Guardie", F.la Guardia 23 A 
Predmet: caffe bar "Aqua bar", Blaža Polića 4 A 

3. Tekuća komunalna problematika 
4. Razno 

 

Dnevni red je prihvaćen jednoglasno, bez primjedbi. 
 



 
AD 1 
Vijeće MO Brajda-Dolac je predložilo da se razlika sredstava po komunalnim prioritetima za 2014. 
godinu u iznosu od 11.402,98 kn utroše na sanaciju stepenica u Studentskoj ulici od Pomorskog 
fakulteta prema parkiću – očitovanje je dostavljeno i čeka se odgovor Direkcije ZKD. 
 

Zaključak: Vijeće MO Brajda-Dolac je prijedlog jednoglasno prihvatilo. 
 

AD 2  
Vijeće MO Brajda-Dolac primilo je na znanje Zahtjeve o određivanju kasnijeg završetka radnog 
vremena ugostiteljskog objekta caffe bara „La Guardia“, F. la Guardie 23A i ugostiteljskog objekta 
caffe bara „Aqua bar“ Blaža Polića 4A 
 

Zaključak: 
• Vijeće MO Brajda-Dolac je jednoglasno prihvatilo Zahtjev za kasnijim završetkom 

radnog vremena ugostiteljskog objekta caffe bara „La Guardia“. 
• Vijeće MO Brajda-Dolac je jednoglasno prihvatilo Zahtjev za kasnijim završetkom 

radnog vremena ugostiteljskog objekta caffe bara „Aqua bar“. 
 

AD 3 
Vijeće MO Brajda-Dolac primilo je na znanje dopis Voditelja prometnog planiranja i projektiranja, 
Rijeka prometa d.d. g. Roberta Maršanića, da je natpis s nazivom ulice Erazma Barčića zamijenjen 
početkom 2015. godine.  
 

Zaključak: 
• Vijeće MO Brajda-Dolac će poslati odgovor da je fotografija koja prikazuje neispravan 

naziv ulice napravljena prije zamjene. 
 

AD 3.1 
Vijeće MO Brajda-Dolac primilo je na znanje dopis Referenta za održavanje prometnica,  Rijeka 
prometa d.d. g. Bojana Likera, da je sanirano oštećenje nogostupa  u ulici Pomerio 20. 
 

Zaključak: 
• Vijeće MO Brajda-Dolac nije imalo primjedbi na navedeni dopis. 

 
AD 3.2 
Vijeće MO Brajda-Dolac primilo je  podnesak predstavnika stanara zgrade Pomerio 21 g. Lenarta 
Dimitrijevića o krađi dva pomična stupića 
 
Zaključak: 

• Vijeće MO Brajda-Dolac uputiti će dopis Rijeka prometu d.d., sa zamolbom da se 
postave dva nova stupića na navedenoj adresi.    

 



 

AD 3.3 
Zamjenica Predsjednice Vijeća MO Brajda-Dolac Sanja Crnković obavijestila je Vijeće MO Brajda-
Dolac o oštećenju pet stupića, oštećenih u naletu automobila 25. lipnja 2015. godine, u ulici 
Pomerio kod kućnog broja 7,  te je predložila da se dopis uputi Rijeka prometu d.d., sa zamolbom 
da se postave novih pet stupića. 
  
Zaključak: 

• Vijeće MO Brajda-Dolac primilo je na znanje obavijest i prijedlog Zamjenice 
Predsjednice VMO Sanje Crnković, te je suglasno sa prijedlogom da se dopis uputi 
Rijeka prometu d.d., kako bi se nastalo oštećenje saniralo u što kraćem roku. 

 

AD 3.4 
Predsjednica Vijeća MO Brajda-Dolac  obavijestila je Vijeće o oštećenju nogostupa-rupe (staklene 
kocke) u ulici Erazma Barčića kod kućnog broja 9A, te je predložila da se dopis uputi Komunalnom 
redarstvu, sa zamolbom da se nastalo oštećenje sanira. 
  
Zaključak: 

• Vijeće MO Brajda-Dolac primilo  je na znanje obavijest i prijedlog Predsjednice VMO,  
te je suglasno da se dopis uputi Komunalnom redarstvu, kako bi se nastalo oštećenje 
saniralo u što kraćem roku.  

 

AD 4 
Predsjednica VMO Brajda-Dolac Gordana Šopić obavijestila je Vijeće MO o sudjelovanju MO 
Brajda-Dolac na sportskim igrama, povodom obilježavanja Dana MO Škurinje. Građani MO 
sudjelovali su u sportskim natjecanjima  u boćanju i kartanju, te osvojili medalje, za drugo mjesto u 
boćanju  i treće mjesto u kartanju. 
 
Zaključak: 

• Vijeće MO Brajda-Dolac je navedenu obavijest primilo na znanje.  
• Vijeće MO Brajda-Dolac zahvaljuje  se učesnicima na odazivu i sudjelovanju, te im 

čestita za osvojene medalje. 
 

Sjednica je završila u 20 h. 
 

Ovaj se zapisnik sastoji od tri (3) stranica. 
 

Zapisničar – Zamjenica predsjednice VMO                         Predsjednica VMO Brajda-Dolac 
             Sanja Crnković                                                                    Gordana Šopić 

 

  
  

 


